
Följande forskningsfrågor handlar om vilka skattningsinstrument som användes när patienten 

självskattade sin smärta respektive när smärtan skattades av vårdpersonal. 

Med självskattad smärta menas att patienten själv ska ha skattat sin smärta med hjälp av ett 

skattningsinstrument, men patienten behöver inte själv ha fyllt i det fysiska formuläret. 

Frågorna 14a1 och 14a2 handlar om de skattningsinstrument som användes under de sista 3 dygnen 

(sista 72 timmarna) i livet. 

 

Dygn 7 Dygn 6 Dygn 5 Dygn 4 Dygn 3 Dygn 2 Dygn 1 

      Död 

 

14a1a. Användes ett skattningsinstrument när patienten självskattade smärta vid något dokumenterat 

tillfälle under de 3 sista dygnen i livet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

14a1b.Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i alla skattningsinstrument som användes 

under tidsperioden.   

 VAS  (Visual Analogue Scale) 

 NRS  (Numerical Rating Scale) 

 VRS/VDS  (Verbal Rating Scale/Verbal Descriptor Scale) 

 IPOS   (Integrated Patient care Outcome Scale)  

 ESAS eller ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment Scale eller 

   (Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad) 

 Annat instrument, fyll i nedan 

 

 

14a2a. Användes ett skattningsinstrument när vårdpersonalen (ej närstående) skattade patientens 

smärta vid något dokumenterat tillfälle under de 3 sista dygnen i livet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

14a2b Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i alla skattningsinstrument som användes 

under tidsperioden.  

 APS  (Abbey Pain Scale) 

 Doloplus 2   

 SöS-stickan  

 FLACC   (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale) 

 IPOS   (Integrated Patient care Outcome Scale)  

 ESAS eller ESAS-r  (Edmonton Symptom Assessment Scale eller 

   (Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad) 

 Annat instrument, fyll i nedan 



Frågorna 14a3 och 14a4 handlar om de skattningsinstrument som användes under sista veckan i livet, 

men tidigare än de sista 3 dygnen i livet (det vill säga tidigare än de sista 72 timmarna). 

 

Dygn 7 Dygn 6 Dygn 5 Dygn 4 Dygn 3 Dygn 2 Dygn 1 

      Död 

 

 

14a3a. Användes ett skattningsinstrument när patienten självskattade smärta vid något dokumenterat 

tillfälle under sista veckan i livet, men tidigare än de sista 3 dygnen i livet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

14a3b.Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i alla skattningsinstrument som användes 

under tidsperioden.   

 VAS  (Visual Analogue Scale) 

 NRS  (Numerical Rating Scale) 

 VRS/VDS  (Verbal Rating Scale/Verbal Descriptor Scale) 

 IPOS   (Integrated Patient care Outcome Scale)  

 ESAS eller ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment Scale eller 

   (Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad) 

 Annat instrument, fyll i nedan 

 

 

14a4a. Användes ett skattningsinstrument när vårdpersonalen (ej närstående) skattade patientens 

smärta vid något dokumenterat tillfälle under sista veckan i livet, men tidigare än de sista 3 dygnen i 

livet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

14a4b Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i alla skattningsinstrument som användes 

under tidsperioden.  

 APS  (Abbey Pain Scale) 

 Doloplus 2   

 SöS-stickan  

 FLACC   (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale) 

 IPOS   (Integrated Patient care Outcome Scale)  

 ESAS eller ESAS-r  (Edmonton Symptom Assessment Scale eller 

   (Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad) 

 Annat instrument, fyll i nedan 

 

Här är forskningsfrågorna slut och nu fortsätter den vanliga dödsfallsenkäten. 


